
 نوع پذیرش عنوان مقاله نویسندگان کد مقاله

B-30-1 عباس مسجدی ، سید مجتبی احمدی

، خیراهلل صادقی، مریم بختیاری، آرانی

 سید احمد رضا احمدی

رفتاری مبتنی بر نشخوار  –اثربخشی درمان شناختی 

گی افراد مبتال به  بیماری عروق ذهنی بر نشانگان افسرد

 کرونر قلبی

 پوستر

 نفیسه اصیلی فرد 

 

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فاجعه 

سازی و باورهای  فراشناختی و شدت درد بیماران مبتال 

 به میگرن

 سخنرانی

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت  معصومه همتی، آناهیتا ثمررخی 

زندگی و میزان نگرانی مراجعین مبتال به سندروم روده 

 تحریک پذیر

 سخنرانی

B-30-2 مقایسه ذهن آگاهی و تنظیم هیجان در افراد مبتال به  زهرا زنجانیو  مینا خلیلی صفت

 میگرن و افراد عادی
 پوستر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری  جواد سید جعفری 

 MSبیماران مبتال به 
 سخنرانی

B-30-3 دهقانی آرانی زهرا ،جعفری اصغر 

 

 خون پرفشاری با زنان روانشناختی بهزیستی پیش بینی

 تنظیم ای واسطه نقش با شده ادراک استرس اساس بر

 هیجان شناختی

 پوستر

B-30-4 ،اثربخشی مدیتیشن های هندسی  مسعود محمدی فاطمه حسینی پناه(FG)  بر افسردگی در

 بیماران مبتال به سرطان
 پوستر

B-30-5 پذیرش و تعهد تاثیر درمان مبتنی بر زاده علی اصغرحسین، شیوا دهقانی آذرACT   احساس بر

 زنان مبتال به سرطان پستانتنهایی 
 پوستر

B-30-6 خدیجه ، هادی جلیلوند، شکوه شهیدی

 جواد مومنیو  عسگری

بررسی رابطه میزان درد ادراک شده با خودمهرورزی و 

 (آرتروز)استئوآرتریت سالمت روان بیماران مبتال به 
 پوستر

B-30-7 و  زهرا زنجانی، معصومه شیخ زاده

 علیرضا باری

 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

(MBCT)  بر کیفیت زندگی و ذهن آگاهی بیماران

 مبتال به سرطان شهر مشهد

 پوستر

B-30-8 مسعود فضیلت پور، لیدا صباغ کرمانی ،

 سید محمدحسین موسوی نسب

 مبتنی بربررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری 

بر کیفیت زندگی افراد مبتال به  (MiCBT)آگاهیذهن

 مالتیپل اسکلروزیس 

 پوستر

B-30-9 وحید ، سودابه شیره بند، اکرم عباسی

محبوبه  ، رعنا زهتاب،  حاجی علیانی

 علی پور

آموزش ذهن آگاهی بر کنترل خشم، مقایسه اثربخشی 

استرس ادراک شده و کیفیت زندگی در دانشجویان 

 مبتال به میگرن

 پوستر

زهرا  ،عبداهلل امیدی ،علی فقیهی 

 زنجانی

شناختی در رابطه  پذیری روان ای انعطاف نقش واسطه

بین افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و  کیفیت 

 زندگی در دو بعد روانی و جسمانی

 سخنرانی

 اختالالت جسمی و روان تنی

 03/8/88: روز ارائه



 

B-30-10 زهرا زنجانی، عبداهلل وجیهه قربانی ،

 امیدی، مصطفی سروی زاده

مقایسه افسردگی و ذهن آگاهی زنان مبتال به سرطان 

 همتایان عادیشانسینه و  
 پوستر

B-30-11 ،عبداهلل امیدی، عبدالرضا  علی کیهانی

 ناصر مقدسی

اضطراب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  بر  تاثیر

 مبتال به مولتیپل اسکلروزیسن زن بیماراسالمت 
 پوستر

B-30-12 فرزاد گلی، حمید افشار ،رضا گیوه کی ،

زهرا ،عبداهلل امیدی، کارل ادوارد شایت

 ساکنی

تأثیر پذیرش و تعهد درمانی بر آگاهی بدنی در بیماران 

یک کارآزمایی بالینی : با اختالل روانی سوماتیک سمپتوم

 تصادفی

 پوستر

B-30-13 ،فاطمه شهابی زاده،  مهدی ماندگار

 تکتم سادات میرزایی صبی، مریم پیرتاج

های شناخت درمانی مبتنی بر اثربخشی آموزش تکنیک

از طریق تلگرام بر نگرانی، نشخوار فکری، ذهن آگاهی 

باورهای شخصیتی بیماران آلوپسی در شهرهای مشهد و 

 تهران

 پوستر

 زهره عبدالی ،کمال مقتدائی 

 

-اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

 راهبردهای و بر پذیرش بیماری( MBCT)آگاهی 

استرس در بیماران مبتال به نشانگان  با کنارآمدن

 پذیرروده تحریک

 سخنرانی

B-30-14 عصمت  ،ریحانه موسوی جشنی

 حسینی

کاهش اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 

استرس و نشانه های بیماران مبتال به سندرم روده 

 تحریک پذیر

 پوستر

B-30-15 زهرا  ، عبداهلل امیدی، شفیقه یوسفی

 بتول زمانی ، زنجانی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن بررسی اثر بخشی درمان 

 آگاهی برکیفیت خواب بیماران آرتریت روماتوئید
 پوستر


